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PÖYTÄKIRJA
26.2.2015

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:20.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Puheenkohtajaksi valittiin Tero Varis, sihteeriksi Ossi Laakkonen, pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi Asko Vesalainen ja Juha Kervinen.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.
5. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2014 ja
päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, vuoden 2014 sihteeri esitteli tilinpäätöksen ja
puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon.
Kokous hyväksyi tilit ja tilinpäätöksen.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntemisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Kokous myönsi vastuuvapauden kaikille asianosaisille.
7. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ilman vaalia Asko Vesalainen. Sovittu pestin pituus yhdeksi
vuodeksi.
8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.
Uusi johtokunta; Juha Kervinen, Reino Kervinen, Tarmo Tanskanen, Jouni Turunen, Esko Kauhanen
ja Petri Väänänen.
9. Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä vaali alkaneelle vuodelle.
Valittiin ilman vaalia Esa Kärnä ja Jorma Kervinen varalle.
10. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkaneelle toimintavuodelle ja määrätään
riistanhoitovelvoitteet.
Esitetty toimintasuunnitelma vuodelle 2015.
Johtokunta suunnittelee riistanhoitokortin käyttöönoton riistanhoitovelvoitteiden seurantaan.
Ehdotettu 10 € riistanhoitomaksua, jota voi pienentää raportoiduilla riistanhoidollisilla toimilla sekä
seuran toimintaan aktiivisesti osallistumalla. Esimerkiksi riistanhoitokortin palautus 5p., seuran

kokoukseen osallistuminen 5p., talkoopäivä 5p., tuhoeläinten metsästys x p. per eläin. 10 pistettä
vapauttaa maksusta.
11. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
Ulkopuolisen jäsenen liittymismaksi 600€, jäsenmaksu 35€, vieraslupa 10€/vrk ja kausilupa
jänikselle 50€.
Seuran perheenjäsenen liittymismaksu 300€ yli 18v täyttäneiltä, 150€ alle 18v täyttäneiltä ja 50€
maanomistajan perheenjäseneltä.
Jäniksen kausilupa voimassa linnunmetsästysajan jälkeen.
12. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
Puheenjohtaja esitti tulo- ja menoarvion, jonka kokous vahvisti.
13. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.
Asko Vesalainen valittu edustajaksi.
14. Vuoden erä- ja kennelmiehen valinta.
Vuoden erämieheksi valittu Reino Kervinen ja kennemieheksi Matti Kervinen. Onnittelut!
15. Muut asiat.
Vierasmaksuja saatu hälyttävän vähän verrattuna havaittuun metsästäjämäärään. Kaikilla seuran
jäsenillä on oikeus ja velvollisuus selvittää seuran alueella tavattujen tuntemattomien metsästäjien
henkilöllisyys, jotta luvattomien metsästäjien määrää saadaan rajoitettua ja vieraslupien myyntiä
kasvatettua.
Uusia jäseniä; Mika Kämäräinen, Aki Väänänen, Jonne Turunen ja Jarno Väänänen.
Kauden lopettajaispäiväksi ehdotettu 8.5.2015. Johtokunta päättää lopullisen päivämäärän.
16. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.
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